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دراسة مقارنة بين طريقتى " نتلى براى وونفرد ألدريتش " لرسم النموذج االساسى 

 للجاكيت النسائى وأثرها على مستوى تحصيل الطالب واتجاهاتهم

ايناس حمدى رزق /م.دأ.  

جامعة االزهر كلية االقتصاد المنزلي - ستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيجأ  

enas.rezk@yahoo.com 

رشا عبد المعطى محمود احمد /دم.  

جامعة االزهر - كلية االقتصاد المنزلي - مدرس بقسم المالبس والنسيج  

rasha.elshieh@yahoo.com  

 الملخص:

 هدف هذا البحث الى التعرف على مدى تحصيل الطالب للمعارف واألداء المهارى الخاص برسم وإعداد نموذج  الااييو   

 ( نتلوى  بطريقو  الودريتو ورسوم وإعوداد نموذج  الااييو  بطريقو         للنساء بالنسوب  للول مو  س رسوم وإعوداد نموذج  الااييو        

والتذصل ألفضل هذه الطرق والتي تؤدى إلى تحصيل وأداء مهارى أعلى لدى الطالب  وقياس فاعليتها واختيار األسلذب 

 األمثل للتعلم والتعرف على اتااه الطالب نحذ الطرق المختارة.

 نمذج  الااييو   رسم وإعدادطريق  على  وقد أظهرت النتائج : تفذق طريق  رسم وإعداد نمذج  الاايي  بطريق  الدريتو

بطريق  نتلى بالنسب  للاانب المعرفى للمحاور الثالث اما الاانب المهارى تفذق  طريق  نتلوى  للمحوذر الول للماموذعتي     

وبالنظر الى المتذسو  الحسوابى ناود اط  طريقو  نتلوى  افضول قلويال مو  طريقو  الودريتو وبالنسوب  للمحوذر الثوانى  تفذقو                

وتساوي الطوريقتي  فوى إيتسواب المهوارات للمامذعو  الثانيو  وبوالر ذا الوى  المتذسو           لولى للمامذع  اطريق  الدريتو 

لصوال   طريقو  الودريتو فوى     الحسابى فاط طريق  الدريتو افضل قليال م  طريق  نتلى  اما المحذر الثالث فااءت النتوائج  

عوو  الثانيو  وبوالنظر الووى المتذسو  الحسووابى    تسواوي الطوريقتي  فووى إيتسواب المهوارات للمامذ     المامذعو  التاريبيو  األولووى  

لطريق  الدريتو فاط طريق  الدريتو افضل قليال م  طريق  نتلى وعليه فاط  طريق  الدريتو افضل قليال م  طريقو  نتلوى   

ى فى تنمي  الاذانب ا لمعرفي  والمهاري  لرسم وإعوداد نموذج  الااييو  للنسواء لود      هذا وقد حقق يل م  الطريقتي  فعالي , 

سرسوم وإعوداد نموذج     , وأوضوح  المقارنو  بوي  المامذعوات تفوذق المامذعو  األولوى والتوي درسو           طالب الماموذعتي   

 "بطريقو   نتلوى بوراي     رسوم وإعوداد نموذج  الااييو         يليهوا  " Aldrich Winifredبطريقو    الودريتو     الااييو   

Bray Natali)         بطريقو   نتلوى بوراي     د نموذج  الااييو    سرسوم وإعودا  علوى المامذعو  الثانيو  والتوي درسو" Bray 

Natali   بطريق    الدريتو   يليها رسم وإعداد نمذج  الااييAldrich Winifred " )     وأشوارت رراء الطوالب إلوى ,

 بطريق  نتلى. رسم وإعداد نمذج  الاايي طريق  على  تفضيل طريق  رسم وإعداد نمذج  الاايي  بطريق  الدريتو
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